
Fietsen draagt bij aan de ontwikkeling van een gezonde en duurzame leefomgeving. Om dit te 
stimuleren zijn veilige en comfortabele fietspaden van belang. Schades als gevolg van boom-
wortelopdruk zijn een omvangrijk en kostbaar probleem. Bomen vertegenwoordigen een hoge 
maatschappelijke en economische waarde ten aanzien van behoud van groen en de bijdrage 
aan een klimaatadaptieve omgeving. LuxiLane is een prefab betonnen fietspadsysteem waarbij 
groen, veiligheid en comfort samengaan.  

LuxiLane staat voor een integrale oplossing in prefab betonnen fiets

paden, van projectanalyse tot realisatie. Het systeem is ontworpen voor 

behoud van bomen en kabel en leidingtracés. 

De voordelen van LuxiLane
• Veilig, naadloos en comfortabel

• De oplossing bij boomwortelopdruk

• Behoud van bomen

• Bestand tegen krimp en uitzetting

• K&L tracés blijven bereikbaar

• Lange levensduur en onderhoudsvriendelijk  

          Integrale oplossing  
       voor behoud van bomen 

LuxiLane is een modulair systeem in prefab beton met een meervoudig 

koppelsysteem. Samen met het “zwevende” ontwerp zorgt dit ervoor 

dat wortelopdruk, thermische werking en verzakking op een duurzame 

wijze wordt tegengegaan. De fietspadelementen kunnen eenvoudig 

worden gemonteerd waardoor het fietspad direct na verwerking 

gebruiksklaar is.  

Toepassingen 

Het systeem is ontworpen voor projectsituaties waar sprake is van 

boomwortelopdruk. LuxiLane compenseert de uitzetting van wortels, 

met een natuurlijke en gezonde boomgroei tot gevolg. Tevens is het 

product geschikt als toepassing bij kabel en leidingtracés. Swaans 

Beton levert LuxiLane voor zowel renovatieprojecten als nieuwe aanleg 

van fietspaden, inclusief de daarbij gewenste projectbegeleiding.

Duurzaamheid 
Beton is een belangrijk product tijdens de verandering naar een 

nieuwe, circulaire economie. LuxiLane biedt niet alleen een oplossing 

tegen ongewenste bomenkap. Een verdere duurzame en circulaire 

invulling op uw project is namelijk mogelijk door gebruik te maken 

van cementloos beton en een circulariteitsgarantie. Op deze manier 

stemt LuxiLane haar product en de omgeving af op een gezonde en 

leefbare toekomst.

Fietspadsysteem
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